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3 april was het dan zover: de eerste
filmvertoning na de herstart van
filmvrienden in wijkcentrum OverNoord. 19 bezoekers en 3 vrijwilligers
zijn hiervan getuige geweest.
De eerste film viel onder het genre
komisch. Na afloop is er door de
meerderheid, gekozen voor een film
gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal. Deze zal vertoond worden op
1 mei a.s. Titel is Bohemian
Rhapsody, een biografische film uit
2018 over de Britse rockband Queen.
Voor deze tweede promotiekennismakingszondag kunnen zich
maximaal 30 bezoekers aanmelden
via filmvrienden@over-noord.nl
Zaal open vanaf 13.30 uur, start film
14.00 uur. Kosten inclusief koffie/thee
en versnapering p.p. € 2,00, introducé
(max 1 per lid ) betaalt € 3,00.
Wilt u uw e-mailadres vermelden als u
zich opgeeft als lid en/of nieuw lid voor
het nieuwe seizoen van september t/m
mei 2023. Graag tot ziens op 1 mei.
a.s. in wijkcentrum Over-Noord .

Het lidmaatschap van de Filmvrienden
Over-Noord (op persoonlijke titel)
bedraagt € 5,00 per persoon, per
seizoen. Daarnaast betaalt men per
voorstelling € 3,00 (inclusief koffie en
een koekje). Als lid van de Filmvrienden
mag men 1 introduce meenemen, die
een toegangsprijs betaalt van € 4,00. U
dient zich voor een film altijd eerst via
email aan te melden
via filmvrienden@over-noord.nl en dat
kan ook nog op de dag van de
filmvoorstelling.

Klaverjassen 14 mei
Tot de laatste 3de ronde bleef het
spannend tijdens de klaverjasmiddag
in Over-Noord: 10 kaarters hadden
namelijk nog enige kans op prijs.
Tenslotte zijn Wil, Henk, Ratna en
Sjaak de gelukkigen geworden.
Volgende kaartmiddag is op zaterdag
14 mei in het wijkcentrum op de
vrijheidslaan.4. Zaal open vanaf
13.00 uur, start kaarten 13.30 uur,
einde rond 17.00 uur.

U kunt zich opgeven aan de zaal of
per mail naar ahasdonck@ziggo.nl of
bellen naar 06 4666 5854.
Kosten p.p. € 3,50 (is incl. 1x
koffie/thee en een versnapering).
Er wordt "amsterdams" gespeeld,
geen koppelklaverjassen.
Graag tot ziens/horens namens
Noor,John en Arthur.
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U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen.
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Repaircafé 19 mei
Op 19 mei is het Repaircafé weer geopend om kapotte spullen een tweede leven
te geven, onder het motto: Weggooien? Mooi niet!
Wij zijn er van 09.00 u tot 11.00 u. Heeft u elektrische apparatuur, kleding,
speelgoed, kleine meubels of een klok die niet meer werkt, neem het mee en
probeer samen met onze vakkundige medewerkers van het Repaircafé het een
tweede leven te geven zodat u, als het weer gerepareerd is, er nog veel plezier
aan kunt beleven. Tevens kunt u bij ons terecht voor vragen over het gebruik van
of problemen met uw tablet of smartphone.
Kom gezellig langs en kijk onder het genot van een kopje koffie of thee wat de
mogelijkheden zijn.

Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl

Moeilijk ter been?
Bel voor Vervoer
Graag Gedaan
Bereikbaar op
Maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09.00
en 10.00 uur. Tel.nr.
0346 263800

Creatief op zondag
We maken er 15 mei weer een
gezellige creatieve middag van.
U kunt aan de slag met kleurpotloden,
gelpennen en stiften om leuke platen
in te kleuren, maar we hebben ook
alles in huis om een Diamond Painting
te maken. Het is natuurlijk ook
mogelijk om uw eigen spulletjes mee
te nemen.
Om 2 uur bent u van harte welkom.
Deelnamekosten bedragen € 2,00 incl.
gebruik van materiaal en een
aangekleed kopje thee.
Aanmelden kan via
activiteiten@over-noord.nl maar u kunt
ook gewoon binnenlopen.

Schuif-es-aan

Dinsdagavond
Klaverjassen
Met KZN
Vanaf 19.30 uur
In het wijkcentrum
Kom ook eens kijken!

Waarom alleen eten als het samen
kan! Het was weer een gezellige
avond in het wijkcentrum op 29 april j.l.
De deelnemers hebben genoten van
de Griekse maaltijd met o.a. mezzes
en stifado.
27 mei a.s. kunt u ook weer
aanschuiven voor een leuk gesprek
met uw tafelgenoten, een drankje en
een goede maaltijd. Dit keer gaan we
op "bezoek" in Frankrijk en bereiden
we een "Frans" driegangenmenu voor
u. Na afloop van het diner is er nog

een kopje koffie of thee als afsluiting
van de avond.

Wij ontvangen u de 27e graag na half
zes, waarna we rond zes uur aan het
voorgerecht beginnen.
Deelnamekosten bedragen € 10,00
p.p. incl een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u met ons
mee eten, dan kunt u zich zaterdag
7 mei na 9.00 uur aanmelden door
een mailtje te sturen aan
activiteiten@over-noord.nl of door het
antwoordapparaat telnr 751840 in te
spreken.

Schaken voor
senioren op
10 en 24 mei van
14.00 u tot 16.00 u
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Nieuwsbrief/wandelprogramma mei 2022
Beste wandelliefhebbers
Wat een lekker wandelweer de afgelopen weken en wat hebben we genoten.
Een kleine terugblik op april.
Naast de wekelijkse Ommetjes hebben we met 12 wandelaars een prachtige
wandeling gemaakt vanuit het mooie Kockengen, over het trekpontje en langs
de graskades, met een koffiestop bij de Grote Sniep en vervolgens door
Spengen. Top wandelweertje.
Op 23 april gingen we voor de bloesem, dat viel een beetje tegen want er was
al veel uitgebloed. Maar de wandeling was mooi door Kerk-Avezaath, landgoed
Oud Soelem en Erichem met als kers op de taart een bezoek aan het
pittoreske oranjestadje Buren. Onderweg moesten we omlopen voor de
hulpverlening vanwege een enorme brand in Erichem, 40 brandweerkorpsen
van ver buiten de regio waaronder die van Kockengen bestreden de enorme
brand. Schade was enorm, gelukkig geen slachtoffers.
Wat staat er op de wandelagenda van de maand mei:
5/5
Rondje Gunterstein
7 km
12/5
Nieuwersluis rond
7 km
19/5
Lange wandeling vanuit de Bosdijk met koffiepauze bij De Schans,
info volgt
26/5
Rondje Nieuwer ter Aa
7 km
Aanmelden en betalen voor deelname € 2,00 vanaf 09.45 u.
Start wandeling 10.00 u.
Na afloop gezamenlijk koffie/thee.
Deelname aan wandelingen gebeurt geheel op eigen risico.
Weekendwandeling:
Vissenloop op zaterdag 21 mei, je hebt hierover al informatie ontvangen via
WhatsApp.
Wil je meelopen, afstand 15 km, voorinschrijven kost € 10,00, op de dag zelf
€ 13,00 en de opbrengst gaat naar het KWF Kankerbestrijding Velsen, lopen
voor je eigen gezondheid en die van een ander, dat doen wij graag!
Het wordt een schitterend wandelevenement, je loopt o.a. over de grootste
sluizen ter wereld. Informatie www.vissenloop.nl
Loop je mee, schrijf je in op www.vissenloop.nl en geef je op vóór donderdag
19 mei, mail naar ommetjebreukelen@outlook.com
Verder staat er nog een wandeling Spiegelplas Nederhorst den Berg op het
programma, nog even in onderling overleg een datum prikken, info volgt.
Op 18 juni gaan we wandelen in Haarlemmerliede, de zgn Kikkerloop.
Kijk voor info op www.kikkerloop.nl en ook aan dit evenement hangt een goed
doel, nl de Stichting ALS.
Voorinschrijven niet nodig.
Met de wandelgroetjes
en tot Ommetje Breukelen

